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H επαρχία θα υποστεί τις συνέπειες από την 
μείωση της μετανάστευσης λόγω κοραναϊού
Οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας που βασίστηκαν στη μετανάστευση για να 
αυξήσουν τον πληθυσμό τους είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο από το κλείσιμο των 
συνόρων

H απώλεια των θέσων 
εργασίας στη Βικτώρια και οι 
κίνδυνοι της επόμενης μέρας

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας μειώθηκε 1,1% σε 
εθνικό επίπεδο και 2,2% στη Βικτώρια από τα μέσα 
Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου.
Μεγάλη μείωση στις δαπάνες των νοικοκυριών, πτώ-
ση του τζίρου στα καταστήματα λιανικής την περα-
σμένη εβδομάδα στη Μελβούρνη.
Οι οικονομολόγοι αναμένουν αύξηση της απασχό-
λησης τους επόμενους μήνες, καθώς οι αγγελίες επι-
χειρήσεων που ζητούν υπαλλήλους αυξάνονται αλλά 
προειδοποιούν ότι η ανάκαμψη έχει «χάσει την αρ-
χική της ορμή» μετά το πισωγύρισμα στην Βικτώρια.

Καθώς το νέο λοκντάουν στη Βικτώρια οδηγεί σε ακόμη μεγα-
λύτερη μείωση της απασχόλησης, οι αναλυτές θεωρούν ότι τα 
σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας είναι φθίνουν.

Τα στοιχεία του Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι ο αριθ-
μός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 1,1% μεταξύ της περιό-
δου από τα μέσα Ιουνίου ως τα μέσα Ιουλίου. Διπλάσια είναι 
η μείωση στη Βικτώρια.

Τα δεδομένα από τις 11 Ιουλίου και μετά καταγράφουν μόνο 
τις πρώτες δύο ημέρες από την εφαρμογή των νέων περιορι-
στικών μέτρων στη Μελβούρνης που είχαν σαν αποτέλεσμα 
να κλείσουν ινστιτούτα αισθητικής και προσωπικής φροντί-
δας, ενώ οι καφετέριες και τα εστιατόρια δεν διέθεταν τραπε-
ζοκαθίσματα για τους πελάτες τους.

Οι περιορισμοί επιβάλλουν, επίσης, στους κατοίκους της Μελ-
βούρνης να βγαίνουν από τα σπίτια τους για συγκεκριμένους 
λόγους και να φορούν μάσκες.

Στοιχεία της Commonwealth Bank δείχνουν τις συνέπειες των 
περιοριστικών μέτρων στις καταναλωτικές δαπάνες και κυρί-
ως στις αγορές από καταστήματα για την περίοδο 18 έως 24 
Ιουλίου.

Οι αγορές από τα καταστήματα στη Νέα Νότια Ουαλία επίσης 
καταγράφουν υστέρηση σε σχέση με την τάση στο Κουίνσλαντ 
και την Δυτική Αυστραλία όπου παρατηρήθηκε αύξηση μετά 
το πρώτο κύμα τους κοροναϊού.

Εν τω μεταξύ, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες σημείωσαν άνοδο 
στη Βικτώρια κατά την ίδια περίοδο, ενώ παραμένουν σχετικά 
σταθερές αλλού.

Η οικονομολόγος της Commonwealth Bank, Belinda Allen, 
δήλωσε ότι ένας από τους λόγους της αύξηση των δαπανών 
ήταν η αποπληρωμή διδάκτρων αλλά σημείωσε ότι αυξήθη-
καν και οι αγορές μέσω διαδικτύου.

Οι έμποροι λιανικής πώλησης ενδυμάτων και υποδημάτων 
στη Βικτώρια είδαν τις πωλήσεις τους να πέφτουν ξανά κατά 
20, ενώ οι αντίστοιχοι έμποροι λιανικής σε άλλες πολιτείες 
είδαν αύξηση στις πωλήσεις τους πάνω από 20 τοις εκατό, 
μετά το τέλος των περιορισμών.

Μέχρι τα μέσα Ιουλίου, περίπου το 35 τοις εκατό των θέσε-
ων εργασίας που είχαν χαθεί από την έναρξη της πανδημίας 
είχε ανακτηθεί, αλλά ο αριθμός των θέσεων εργασίας παραμέ-
μει κατά 5,6 τοις εκατό χαμηλότερος από ό, τι ήταν στα μέσα 
Μαρτίου, πριν το λοκντάουν.

αναμένεται να είναι 31.000.

Η αύξηση του πληθυσμού της Αυστραλί-
ας προβλέπεται επίσης να μειωθεί από 
1,2% το 2019-20 σε 0,6% το επόμενο 
οικονομικό έτος.

«Η αύξηση του πληθυσμού της Αυστραλί-
ας αναμένεται να είναι η χαμηλότερη που 
καταγράφεται εδώ και πάνω από 100 
χρόνια λόγω του COVID-19», δήλωσε ο 
κ. Peisley και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγ-
μή δεν μπορούν γίνουν ασφαλείς προ-
βλέψεις για την αύξηση του πληθυσμού 
ούτε σε μεσοπρόθεσμη ούτε σε μακρο-
πρόθεσμη βάση.

Η γονιμότητα αναμένεται, επίσης, να 
μειωθεί προσωρινά καθώς τα ζευγάρια 
καθυστερούν να αποκτήσουν παιδιά κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Με βάση τα 
προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Αυστραλίας, βραχυπρό-
θεσμα, οι θάνατοι θα αυξηθούν ελαφρώς 
λόγω του κοροναϊού.


